Persbericht kartel sp.a – groen & onafhankelijken.
Nieuw progressief project voor Laakdal.
sp.a en Groen! starten een nieuw project voor Laakdal. sp.a en groen! trekken samen
met onafhankelijken in kartel naar de gemeenteraadsverkiezingen. ‘Samen bundelen wij
de krachten rond een sociaal, ecologisch, positief, duurzaam en innovatiefproject',
zeggen voorzitter Yves Sannen (sp.a) en Peter Breugelmans (Groen!). Beide partijen
zien heel wat voordelen in een kartel. We zijn volop bezig met het bouwen aan een
sterke lijst. Onafhankelijke kandidaten die dit project ondersteunen en de lijst willen
verruimen, zijn welkom. We doen een oproep aan alle progressieven in Laakdal om dit
nieuw project te ondersteunen. ‘Door een strategisch front te vormen, staan
progressieve partijen sterker en kunnen ze via samenwerking ons programma
verwezenlijken. Deze samenwerking kan bovendien leiden tot een doorgedreven beleid
op vlak van betaalbare bouwgronden en woningen, de verdere herinrichting en
vernieuwing van dorpscentra, enzovoort.
We willen over de partij- en ideologische grenzen heen werken aan een warm project
voor Laakdal.' De kartelnaam belichaamt de samenwerking en wordt eenvoudig samen.
sp.a en groen zijn ervan overtuigd dat samenwerken werkt.

Nieuw kartel voor een sociaal, groen, slagvaardig en warm Laakdal
sp.a, Groen! – en onafhankelijken samen in kartel naar gemeenteraadsverkiezingen in
Laakdal
In Laakdal slaan sp.a en Groen! de handen in mekaar om na de
gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 samen de gemeente te besturen.
Samen bundelen wij de krachten rond een sociaal, ecologisch, positief, duurzaam
en innovatief project.
Elke partij behoudt zijn identiteit maar we presenteren ons samen met een
gemeenschappelijk programma aan de kiezers in onze gemeente.
De hoofdredenen van de samenwerking zijn:
- door een strategisch front te vormen staan progressieve partijen sterker en kunnen ze
via samenwerking een programma verwezenlijken
- electorale samenwerking kan leiden tot een doorgedreven beleid inzake voldoende
betaalbare bouwgronden en woningen, de verdere herinrichting en vernieuwing van
dorpscentra cfr. Centrumvisie voor Veerle (Vinea site) en Klein Vorst (Capellebeemden)
- gelijklopende standpunten inzake sociaal beleid, duurzaam milieubeleid, wonen,
mobili teit, ..
- Ook het gezin krijgt de nodige aandacht door de verdere uitbouw van de
buitenschoolse kinderopvang en kwalitatief onderwijs.
- bouw van een nieuw administratief centrum en bibliotheek van de 21ste eeuw.
De progressieve samenwerking tussen sp.a, Groen! en onafhankelijken
is de grootste garantie voor een welvarende toekomst van Laakdal.
We zijn volop bezig met het bouwen aan een sterke lijst en doen een oproep naar
(onafhankelijke) kandidaten om dit nieuw project mee te ondersteunen en deze lijst te
verruimen. Hierdoor bewijst het kartel haar openheid en dat er boven de partij- en
ideologische grenzen heen kan gewerkt worden aan een warm project voor Laakdal.

